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Wprowadzenie

System operacyjny - program, który po�redniczy miêdzy

u¿ytkownikiem komputera a sprzêtem komputerowym

Zadania systemu operacyjnego:

· Ukrywa szczegó³y sprzêtowe systemu komputerowego poprzez

tworzenie abstrakcji (maszyn wirtualnych).

Przyk³ady:

- jednolity sposób dostêpu do urz¹dzeñ zewnêtrznych

- zbiory bloków dyskowych widziane jako pliki o symbolicznych

nazwach

- du¿a, szybka, dedykowana pamiêæ operacyjna

- wspó³bie¿ne wykonanie programów (jako abstrakcja równoleg³o�ci)

· Zarz¹dza zasobami:

- zasoby to obiekty niezbêdne do wykonania programu, np. pamiêæ,

czas CPU, wej�cie-wyj�cie, porty komunikacyjne

- strategie przydzia³u i odzyskiwania zasobów

(zarz¹dzanie pamiêci¹, zarz¹dzanie procesorem, zarz¹dzanie plikami,

zarz¹dzanie urz¹dzeniami)

- efektywno�æ zarz¹dzania zasobami decyduje o wydajnej eksploatacji

sprzêtu komputerowego

· Dostarcza przyjazny interfejs

- wygoda u¿ycia (ustawianie prze³¹czników, karty perforowane, ta�my

perforowane, terminale graficzne z myszk¹ i klawiatur¹)

Sk³adowe systemu komputerowego:

·· Sprzêt - podstawowe zasoby obliczeniowe (CPU, pamiêæ, urz¹dzenia

wej�cia-wyj�cia)

·· System operacyjny - nadzoruje i koordynuje pos³ugiwanie siê sprzêtem

·· Programy u¿ytkowe - okre�laj¹ sposób u¿ycia zasobów systemu do

rozwi¹zania zadañ stawianych przez u¿ytkowników

·· U¿ytkownicy (ludzie, maszyny, inne komputery)
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Historia rozwoju systemów operacyjnych

Wczesne systemy - �go³a� maszyna

· Struktura

- wielkie maszyny obs³ugiwane za po�rednictwem konsoli

- system jednou¿ytkownikowy (harmonogram pracy maszyny)

- programista/u¿ytkownik pe³ni³ rolê operatora

· Nieefektywne wykorzystanie kosztownych zasobów

- niskie wykorzystanie CPU

- pe³na sekwencyjno�æ pracy urz¹dzeñ

- przestoje sprzêtu zwi¹zane z wykonywaniem czynno�ci operatorskich

· Wczesne oprogramowanie

asemblery, programy ³aduj¹ce, programy ³¹cz¹ce, biblioteki typowych

funkcji, kompilatory, programy steruj¹ce urz¹dzeñ

Proste systemy wsadowe

· Zatrudnienie operatora (u¿ytkownik <> operator)

· Skrócenie czasu instalowania zadania przez przygotowywanie wsadu

zadañ o podobnych wymaganiach

· Automatyczne porz¹dkowanie zadañ - automatyczne przekazywanie

sterowania od jednego zadania do drugiego

· Rezydentny monitor

- inicjalnie sterowanie jest w monitorze

- przekazanie sterowania do zadania

- po zakoñczeniu zadania sterowanie wraca do monitora

· Wprowadzenie kart steruj¹cych (Job Control Language)

· Istotna zmiana trybu pracy z punktu widzenia u¿ytkownika

· Zwiêkszona przepustowo�æ systemu kosztem �redniego czasu obrotu

zadania

Problem: niska wydajno�æ (CPU i urz¹dzenia wej�cia-wyj�cia nie mog¹

pracowaæ równocze�nie, czytnik kart bardzo wolny)

Rozwi¹zanie: praca w trybie po�rednim (off-line)
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Praca w trybie po�rednim

Przy�pieszenie obliczeñ poprzez ³adowanie zadañ do pamiêci z ta�m oraz

czytanie kart i drukowanie wyników wykonywane off-line

Korzy�ci:

· Komputer g³ówny nie jest ograniczony prêdko�ci¹ pracy czytników kart

i drukarek, a jedynie prêdko�ci¹ szybszych stacji ta�mowych

· Nie s¹ potrzebne zmiany w programach u¿ytkowych przy przej�ciu do

trybu pracy po�redniej

· Mo¿liwo�æ u¿ywania wielu systemów czytnik-ta�ma i ta�ma-drukarka

dla jednego CPU

komputer g³ówny

procesor

pomocniczy

czytnik

kart

drukarka

ta�my systemowe
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Buforowanie

Metoda jednoczesnego wykonywania obliczeñ i wej�cia-wyj�cia dla

jednego zadania:

· Nie eliminuje ca³kowicie przestojów CPU czy urz¹dzeñ wej�cia-wyj�cia

· Wymaga przeznaczenia pamiêci na systemowe bufory

· Niweluje wahania w czasie przetworzenia danych

Spooling (simultaneous peripheral operation on-line)

Metoda jednoczesnego wykonywania wej�cia-wyj�cia jednego zadania i

obliczeñ dla innych zadañ

· Mo¿liwe dziêki upowszechnieniu siê systemów dyskowych

· Podczas wykonania jednego zadania system operacyjny:

- czyta nastêpne zadanie z czytnika kart na dysk (kolejka zadañ)

- drukuje umieszczone na dysku wyniki poprzedniego zadania

· Pula zadañ - mo¿liwo�æ wyboru kolejnego zadania do wykonania

· Dalsza rozbudowa systemu operacyjnego (modu³ wczytuj¹cy, modu³

steruj¹cy, modu³ wypisuj¹cy)

czytnik

kart

drukarka

CPU

dysk
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Wieloprogramowe systemy wsadowe

Wiele (wiêcej ni¿ jedno) zadañ równocze�nie przebywa w pamiêci i

wspó³dzieli procesor (wykonuje siê wspó³bie¿nie)

CPU I/O

u1 u2 SO

--

--

L: read()----------------------

--

--

SIO --------------

-- --

-- --

L+1: --------------------------- --

-- --

-- --

M: P(S) ----------------------- --

-- --

-- --

---------------- --

-- --

-- przerwanie --

<---------------------------------

R: -------------->

--

--

R+1: <-----------

--

--

· Dzielenie czasu procesora (wznawianie zadañ, synchronizacja i

komunikacja)

· Dzielenie pamiêci operacyjnej (ile programów równocze�nie, ochrona)

· Dzielenie urz¹dzeñ (program kana³owy, system przerwañ)
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Systemy z podzia³em czasu

Procesor wykonuje na przemian wiele ró¿nych zadañ, przy czym

prze³¹czenia nastêpuj¹ tak czêsto, ¿e u¿ytkownicy mog¹ wspó³dzia³aæ z

programem podczas jego wykonania

· Interakcja u¿ytkownika z systemem komputerowym (zadanie

interakcyjne sk³ada siê z wielu krótkich dzia³añ)

· System plików dostêpnych bezpo�rednio (dostêp do programów i

danych)

· Wymiana zadania miêdzy pamiêci¹ i dyskiem (ang. swapping)

Systemy komputerów osobistych

MS-DOS - brak ochrony plików, ochrony pamiêci, wielozadaniowo�ci,

dualnego trybu pracy

Systemy równoleg³e

Systemy wieloprocesorowe z wiêcej ni¿ jednym CPU, �cis³a komunikacja

· Systemy �ci�le powi¹zane - procesory dziel¹ pamiêæ i zegar;

komunikacja zwykle poprzez pamiêæ dzielon¹

· Korzy�ci: zwiêkszona przepustowo�æ, ekonomiczne, zwiêkszona

niezawodno�æ (³agodna degradacja)

· Symetryczna wieloprocesowo�æ (ka¿dy procesor wykonuje identyczn¹

kopiê systemu operacyjnego, wiele procesów mo¿e siê wykonywaæ

równocze�nie, bez spadku wydajno�ci)

· Asymetryczna wieloprocesowo�æ (ka¿dy procesor wykonuje

przydzielone mu zadanie; procesor g³ówny szereguje i przydziela pracê

procesorom podrzêdnym; czê�ciej wystêpuje w bardzo du¿ych

systemach)
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Systemy rozproszone

Rozdzielenie obliczeñ pomiêdzy wiele fizycznych procesorów

· Systemy lu�no powi¹zane - ka¿dy procesor ma lokaln¹ pamiêæ;

procesory komunikuj¹ siê ze sob¹ poprzez ró¿ne ³¹cza komunikacyjne

(szybkie szyny danych, ³¹cza telefoniczne)

· Korzy�ci: podzia³ zasobów, podzia³ obci¹¿enia, niezawodno�æ, ³¹czno�æ

Systemy czasu rzeczywistego

S³u¿¹ jako sterowniki urz¹dzeñ o �ci�le okre�lonym znaczeniu

· Ostre wymagania czasowe

· Sprzê¿enie zwrotne

· Przyk³ady: sterowanie procesem przemys³owym, monitorowanie stanu

zdrowia pacjenta, elektroniczny wtrysk paliwa

Rozwój sprzêtu (cztery generacje): lampy, tranzystory, uk³ady

scalone ma³ej skali integracji, uk³ady scalone du¿ej skali integracji

Wymagania sprzêtowe:
· system przerwañ

· bezpo�redni dostêp do pamiêci (DMA) dla szybkich urz¹dzeñ we-wy

· ochrona pamiêci

· wielostanowo�æ procesora

· rozkazy uprzywilejowane

· zegar

Generacje systemów operacyjnych:
· Lata 40. Brak systemów operacyjnych

· Lata 50. Mo¿liwo�æ przetwarzania wsadowego

· Wczesne lata 60. Wieloprogramowo�æ, wieloprocesowo�æ, niezale¿no�æ

urz¹dzeñ, podzia³ czasu, przetwarzanie w czasie rzeczyw.

· Po³owa lat 60., do po³owy lat 70. Systemy ogólnego przeznaczenia

umo¿liwiaj¹ce jednocze�nie ró¿ne tryby pracy

· Obecnie. Komputery osobiste, stacje robocze, systemy baz danych, sieci

komputerowe, systemy rozproszone
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Struktura systemu operacyjnego

Modu³y funkcjonalne systemu operacyjnego:
· zarz¹dzanie pamiêci¹

· zarz¹dzanie procesorem (na poziomie zadañ i proccesów)

· zarz¹dzanie urz¹dzeniami

· zarz¹dzanie informacj¹ (system plików)

· j¹dro

Prosta struktura (system monolityczny) - program z³o¿ony z wielu

procedur, ka¿da mo¿e wo³aæ ka¿d¹, ograniczona strukturalizacja (np.

OS/360, MS-DOS, Unix)

· makroj¹dro - wszystkie funkcje SO umieszczone w j¹drze i

wykonywane w trybie uprzywilejowanym (np. OS/360)

· j¹dro - czê�æ funkcji przeniesiona z j¹dra na poziom u¿ytkownika (np.

Unix: j¹dro i programy systemowe)

Struktura warstwowa - ka¿da warstwa spe³nia funkcje zale¿ne tylko od
warstwy poni¿ej (T.H.E., RC-4000, VMS); w Multicsie odmiana struktury

warstwowej - zespó³ koncentrycznych pier�cieni. Makroj¹dro - wszystkie

warstwy s¹ uprzywilejowane

Struktura warstwowa systemu T.H.E.:

· poziom 5: programy u¿ytkowników

· poziom 4: buforowanie urz¹dzeñ wej�cia-wyj�cia

· poziom 3: program obs³ugi konsoli operatora

· poziom 2: zarz¹dzanie pamiêci¹

· poziom 1: planowanie przydzia³u procesora

· poziom 0: sprzêt

Struktura mikroj¹dra - mikroj¹dro obejmuje jedynie tworzenie

procesów, komunikacjê miêdzyprocesow¹, mechanizmy (ale nie strategie),

zarz¹dzanie pamiêci¹, procesorem i urz¹dzeniami (na najni¿szym

poziomie), np. Mach
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Struktura typu klient-serwer - modu³y pe³ni¹ wyodrêbnione zadania,

komunikuj¹ siê poprzez wysy³anie komunikatów. Serwer - dostarcza

us³ugê, klient - ¿¹da us³ugi. Prosta adaptacja do systemów rozproszonych.

Koncepcja maszyny wirtualnej: ka¿dy proces otrzymuje (wirtualn¹)

kopiê komputera bêd¹cego podstaw¹ systemu; ka¿da wirtualna maszyna

jest identyczna z rzeczywistym sprzêtem, wiêc ka¿da mo¿e wykonywaæ

dowolny system operacyjny; np. VM dla du¿ych komputerów firmy IBM

Korzy�ci: dziêki pe³nemu oddzieleniu realizacji wieloprogramowo�ci od

realizacji �maszyny rozszerzonej� ka¿da czê�æ systemu jest du¿o mniejsza,

bardziej elastyczna i ³atwiejsza w utrzymaniu.

Wirtualne komputery 370

CMS - interakcyjny system operacyjny dla indywidualnego u¿ytkownika

Obiektowe systemy operacyjne - system skonstruowany z elementów

reprezentuj¹cych klientów, odwo³ania do obiektów, obiekty i zarz¹dców

obiektów. Klienci posiadaj¹cy odwo³ania do obiektów mog¹ wykonywaæ

operacje na obiektach implementowanych przez zarz¹dcê obiektów

VM/370

CMS CMS CMS

370 �go³y� sprzêt

wywo³anie

funkcji system.

tutaj

przej�cie tutaj
instrukcja

we-wy tutaj

przej�cie tutaj VM/370

CMS CMS CMS


